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اذلي اعمتده جملس  2للقرار  مجع التربعات وفقا   جمال والإجنازات اليت حتققت يف اذلي ُأحرز لتقدمعن احمّدثة معلومات هذا التقرير  يتضمن

 هذه املبادئ وضعلالقرار ثالثة نواجت هذا د حدّ وقد (. CD/17/R2" )مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة" ،2017املندوبني لعام 

حداث تغيري جذريو  موضع التطبيق حشد يف جمال  ركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(اليت تبذلها احل اجلهود امجلاعيةيف  اإ

  املوارد.

نشاء مركز : 1 الناجت •  مجلع التربعاتافرتايض اإ

نشاء صندوق 2 الناجت • مجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر ا لأنشطة مجع التربعات اليت تضطلع هبالتقدمي متويل مبديئ : اإ

 )امجلعيات الوطنية(

ماكنية حصول احلركة عىل بياانت قوية خبصوص مجع التربعات وحتليلها: 3 الناجت •  .حتسني اإ

حراز ،يع مكوانت احلركةمجل بفضل املشاركة القوية و  فرتايض مجلع الاركز املمجيع النواجت الثالثة من خالل  عىل مس توىتقدم  تس ىن اإ

 .برامجمدير  نشطته جلنة توجهيية ويديره وينسق معهلاذلي ترشف عىل أأ  ،)املركز الافرتايض( التربعات

 1الناجت 

 وقد أأاتح هذا احلدث. مجع التربعات همارات ادلويل ملشاركةدث احل للمرة الأوىل املركز الافرتايضاس تضاف ، 2019يف مارس  •

 التربعات. يف جمال مجع الأقالميي عىل الصعيد والرؤى ارفلتبادل املع اكيفال وبناء الزمخ ،للمامرسنيجامعات لجامتع أأربع الفرصة 

قلمييالعاملي  ايتعىل املس تو املامرسنيوجامعات مجع التربعات  هماراتمبشاركة املعنية حداث الأ  رضت مجيعاس تع   • قلميي ودون الإ . والإ

  .كوانت احلركةمل التابعنيالتربعات  جامعي تس هتدف تدريب وتطويراسرتاتيجية  يف النتاجئ الرئيس يةوسوف تدرج 

املركز الافرتايض  جامعة (الاحتاد ادلويلعىل منصة التعمل التابعة لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر ) تنشئأُ  •

ول الوصيتيح س  و  ،املؤمتر ادلويل ملشاركة همارات مجع التربعاتيف  شاركنيمع امل  اختربمرشوع جترييب  وهو عىل ش بكة الإنرتنت،

ىل العروض واملواد الأساس ية   .حداثلأ املتعلقة اباإ

ّددت • عدادمثل  ،الأولوايت ح  ّدد  ،ملنصة التعمل الالزمة الأدوات واملوارد اإ س يدمعون هذه اجلهود  اذلينالوطنية  أأعضاء امجلعياتوح 

 وينسقوهنا.

ىل  امجلعيات الوطنية حتياجاتلخلص تقيمي  • جياداإ  ويرشف. الرمقيةابلوسائل  مجع التربعاتسأأةل حل عاملي مل  أأن هناك مطالبة قوية ابإ

اتحةواس تكشاف  مقدم خدماتمعلية اختيار عىل  ابملرشوعمعين فريق  امجلعيات  اتقدر  منيةهذا ادلمع لت  الأساليب الكفيةل ابإ

 الرمقية. ابلوسائل يف جمال مجع التربعات الوطنية

 2الناجت 

ثت • اءمة مو من أأجل العمل  ويتواصل. مدمنوذج طويل الأ عامتد ل مكنةامل يارات ال  دتدّ وح   مجع التربعات جمال لالستامثر يفمناذج  ُب 

 .حتالف الاستامثر املشرتك للجمعيات الوطنيةمثل  ،سلفا   قامئةهذه اليارات مع الامنذج ال

وف وبناء القدرات بني مكوانت احلركة. وس يف مجع التربعات الاستامثر يف جمال اليت تنفذ املشاريع الراهنة واحلديثةحتديد  ا  جيري حالي •

  .مجع التربعات جمال يفستامثر لال مس تقبيل صندوقلإنشاء سرتشد هبذه النتاجئ ي  

ضع  • . يف هذا اجملاللالستامثر  مدوذج طويل الأ منيف ي درج هذا املسار . وس  مجع التربعاتيف جمال لتجربة مشاريع بناء القدرات  مسارو 

 .مجع التربعاتلبناء القدرات يف جمال  مشاريع جتريبية عدة وستنفذ يف الوقت الراهن

 3الناجت 

ملنتدى ادلويل للرايدة يف مجع ا أأجراهااليت  من خالل املقارنة املرجعية تقيمي الأقران معلية يف شارك املزيد من امجلعيات الوطنية •

 .(2017عام مجعية وطنية يف  19 مقابل 2018عام مجعية وطنية يف  37)التربعات 



2   CD/19/16                                                                                                                                                 

 

 مديرهيامما مكّن قادهتا و  ،تبياانت وحتليال مجموعة املنتدى املذكور أأجراهتقيمي الأقران اذلي تلقت امجلعيات الوطنية اليت شاركت يف  •

 .الاسرتاتيجيةالبياانت واس تخداهما يف اختاذ القرارات  اس تعراضمن 

ّددت  قيد التنفيذرشوع ومبا أأن الأمر يتعلق مب جوانب خمتلفة من النواجت.  بشأأنمجعية وطنية  72 استشريت ،ابلإضافة اإىل ذكلو ح 

طاره مست يف اإ حىت يظل املرشوع  مواصةل تقدمي ادلمع احلركة مجيع مكوانت فاإن عىل ،نواجتال  انجت من الرئيس ية للك قبةلالطوات امل  ور 

 .بعيدعىل املدى ال  ا  مس تدام

متنوعة و  فئة عريضة مضنمن ادلمع واملشاركة والتشاور  مس توى اكفوالتوصيات عىل احلفاظ عىل  الرئيس ية تركز التحدايت ،كلذل وتبعا  

 مجع التربعات جمال يف وبناء القدرات أأطر عاملية لتشجيع الاستامثرادلمع املايل والتقين لإنشاء عىل ما يكفي من من امجلعيات الوطنية و 

 .يات الوطنيةعدد كبري من امجلع  فائدةل

 مقدمة  (1

جدتاحلركة  تعهدت  املترضرة  احمللية لكننا نعيش يف عامل تزتايد فيه احتياجات الأشخاص واجملمتعاتو . بوضع حد ملعاانة الناس وختفيفها أأيامن و 

ول تزال هناك جفوة واسعة بني تكل الاحتياجات  ،والهشاشة املزمنة الأخرى الأزمات الإنسانيةو املسلحة والكوارث الطبيعية  من الزناعات

ىل الناس واجملمتعات احمللية للوصولواملوارد املتاحة  ل حيظى حىت الآن  لكنهو  ،لبعض مكوانت احلركة علياحشد املوارد أأولوية  ثلوي . اإ

ماكانهتا تسخرل من أأن احلركة  قلقا  يثري مما  ،دلى مكوانت أأخرىاكفية الابلأولوية  ما تس تطيع حشده من مجيع أأهنا ل حتشد أأي  ،اكمل اإ

احلركة  عدم حتزيحلفاظ عىل ا حىت يتس ىن قاعدة املاحنني تنويع تعنيي  ،ابلإضافة اإىل ذكلواحمليل والعاملي.  عىل الصعيدين لعملها موارد

عىل مساهامهتم.  وهناالقيود اليت يفرضعدد و  طلبات املاحنني التقليديني لتخصيص تربعاهتم ملشاريع بعيهنارمغ تزايد وحيادها واس تقاللها 

وتعوق معه  ،متويل احلركة للخطر 1،عىل الصعيدين احمليل وادلويلالمتويل  للحصول عىل املزتايدلتنافس اب مقرتنة ،هذه العواملض عرّ وت  

 .احملتاجني من الأشخاص واجملمتعات احمللية فائدةل اليت تقوم هبا احلركة لأنشطة العديدةلالتنفيذ الناحج 

يراداتزايدة  وبغية ماكانتنا  كل،ذل تبعا  ، علينا يتعني، ناميةمكوانت احلركة وتلبية الاحتياجات الإنسانية املت  اإ أأن نتكفل، كحركة، بتسخري اإ

ىل أأقىص حد جب املتعلقة فقد  ،لهذا الغرضو . مجع التربعات يف جمالامجلعيات الوطنية  اتتمنية قدر  من أأجل دمع معا  والعمل مع التربعات اإ

طارو   ماكانهتا التربعات والاال مجع جملاحلركة  طريقة فهملإحداث تغيري جذري يف  ضع اإ ستامثر فيه وتنس يق الأنشطة املتصةل به وتسخري اإ

  أأقىص حد. املتعلقة به اإىل

 أأساس يةمعلومات  (2

احلركة والزتام مكوانت احلركة يف جملس  رمزعن اعامتد حشد املوارد عىل نطاق احلركة  بشأأناليت جرت أأسفرت املناقشات الأولية 

اعمتد جملس ، 2017يف عام و(. CD/15/R2من خالل معلية شامةل )شد املوارد عىل نطاق احلركة حل بوضع مبادئ  2015املندوبني لعام 

 عىل القرار هذا يشجعو . )املبادئ( والنواجتمبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة ( CD/17/R2) لحقيهوم  2يف القرار  ،املندوبني

حداث تغيري جذري يف اجله املوارد  شدُب  ملتعلقةالرؤية والأهداف واملبادئ ا وصيغت. يف جمال حشد املواردود امجلاعية اليت تبذلها احلركة اإ

طار تفويض امبسؤولياهت حتتاهجا لالضطالعاليت  مجع التربعاتمساعدة مجيع املكوانت عىل هبدف  واحملددة يف هذا القرار لك مكون  يف اإ

 . وهممة احلركة كلك ةعىل حد

ماكانت تسخريو ثالثة نواجت لتطبيق املبادئ  ا  وحيدد القرار أأيض ىل أأقىص حد  جمال يفاحلركة  اإ التعاون والرشاكة  جو من يفمجع التربعات اإ

 ، ويه عىل النحو التايل:اجليدة

                                                 
ىل أأن  املنتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات اذلي أأجراهتقيمي الأقران تشري البياانت الواردة يف   1  .يف حاةل ركود يف السوق ركةاحلحصة اإ
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نشاء مركز : 1الناجت  • تنس يق مبادرات لحقة ومعليات مجع التربعات اليت تتولها احلركة بشلك  ات بغرضمجلع التربعافرتايض اإ

داخل قدرات املوظفني املعنيني جبمع التربعات عام، وتبادل أأفضل املامرسات يف هذا اجملال وتيسري وتنس يق معلية تدريب وتمنية 

 احلركة

نشاء صندوق : 2الناجت  •  امجلعية الوطنية دلمع المنو والتطوير يف جمال مجع التربعات حسب احتياجات لتقدمي متويل مبديئ اإ

ماكنية حصول احلركة عىل بياانت قوية خبصوص مجع التربعات وحتليلها ليك تدمع معلية اختاذ القرارات : 3الناجت  • حتسني اإ

 الاسرتاتيجية يف جمال حشد املوارد.

 هذا التقرير. تركزي هذه النواجت حمور احملرز بشأأنالتقدم ويشلك 

 :ما ييل من خالل ، وذكلاجلوانب اخملتلفة للنواجت بشأأنمجعية وطنية  72 وقد استشريت

 ابلوسائل مع التربعاتجب العامل املعينفريق الو  ،)اللجنة التوجهيية(اللجنة التوجهيية املعنية مببادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة  •

 لمركز الافرتايض ل ة التابعالرمقي
 اجملموعة الأوروبية لدلمع العام •
 املنتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات هجيريتقيمي الأقران اذلي  •
 ملشاركة همارات مجع التربعاتادلويل  2019مؤمتر عام  •
قلمييةو  املامرسنيجامعات  وميرس  •  .تبادل املهاراتاملتعلقة ب  حلقات العمل الإ

 

 التقدم احملرز (3

 ومكةواحل نشاءالإ  أألف(

)اللجنة  مجعية وطنية واللجنة ادلولية للصليب الأمحر 17من  فريق مرجعي يتأألف 2018يف يناير  اجمتع ،2اعامتد القرار  يف أأعقاب

نشاء جلنة توجهيية  أأعضاؤه واتفق )الاحتاد ادلويل( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر ادلولية( لإرشاف تعىن ابعىل اإ

متثل ن( وأأو الأمناء العام ،التسويقمديرو و  مع التربعاتاملديرون املعنيون جبمجعية وطنية )أأي  12 وتضم هذه اللجنةعىل تنفيذ املبادئ. 

يف  مخسة اجامتعات وعقدت ،2018يف أأبريل  للمرة الأوىل ت هذه اللجنةاجمتعو والاحتاد ادلويل.  غرافية واللجنة ادلوليةاجل مجيع املناطق

 .2019 وويوني 2018بني أأبريل  الفرتة ما

دارةو  حومكةالفرتة  خالل هذه ززتع  و  يف اختاذ القرارات  بدور أأسايساللجنة التوجهيية  واضطلعت. بصورة تدرجيية املركز الافرتايض اإ

م دت أأربعة مسارات معل ذات أأولوية دّ حيث ح  الاسرتاتيجية  تنظمي الأنشطة  نه منكّ مت   التنظمينت بلوغ املركز الافرتايض درجة من ومض 

لّك وتنفيذها وتوفري املتابعة املطلوبة.  ضم الصليب الأمحر الرنوجيي )رئيس اللجنة التوجهيية( والاحتاد ادلويل ي الرؤساءمن  فريق وش 

تنس يق ل  مجانبرحدث منصب مدير واس ت  . تكتيكيةوال  نفيذيةالت  رشاداتاملزيد من الإ  قدمي( لتنشاراكامل  انئبا الرئيس) واللجنة ادلولية

 التطوير التقين للك مسار ادلولية واللجنةلالحتاد ادلويل  نياتبع مسؤولني تقنينيمن  ومؤلف ابملرشوعمعين فريق ونّسق مسارات العمل. 

حدى امجلعيات الوطنيةمن  وع نّي رئيسادلمع للجنة التوجهيية.  قّدمعمل و ال من مسارات ، عند الرؤساء هؤلء أأنشأأ و ؛ لقيادة لك مسار اإ

 Astarita"دمع استشاري من رشكة عىل  املركز الافرتايض حصلو الوطنية.  اتمؤلفة من ممثلني عن امجلعي أأفرقة عامةل ،الاقتضاء

Aldrich & Ward." 
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ىل أأنو جها يف جمال س ياساتتوجيه ل  أأداةل تشلك سوى املبادئ  هذه ابلنظر اإ  ،تأأثريهامدى مفن الصعب قياس  ،مجع التربعات احلركة وهن 

ل بعد س نوات ذكليظهر ولن  اليت  الرفيعة املس توى جامتعاتالاابنتظام يف  ولكن ذكرها يرد ،رمسيا   ومل ي رّوج لهذه املبادئمن الآن.  اإ

طار  وفر. ويه تمع التربعاتجب صةلاملت للس ياسات احلركة صصهاخت  ديدة مجلع التربعات اجلشرتكة امل بادرات امل  بشأأن لإجراء مناقشات ا  اإ

كلك.  احلركةعىل نطاق عىل نطاق مكوانت احلركة و قامئ عىل املبادئ بشلك فعال ومنسق و  مجع التربعات ما يعنيهداخل احلركة وتوحض 

 يتوافق معمبا  املبادئ وتشجيع املامرسات اجليدة هذه اللجنة التوجهيية من زايدة تعممي الس بل اليت ت مكّناس تكشاف  املفيدس يكون من و 

 الأطر التنظميية والس ياساتية املتفق علهيا.

نشاء مركز : 1 الناجت ابء(  مجلع التربعاتافرتايض اإ

 :تمتثل الأهداف الأساس ية للمركز فامي ييل

 ومشاريع الاستامثرالإرشاف عىل البياانت  •

اتحة مجع التربعات و  جمال لتبادل أأفضل املامرسات يف صةتوفري من •  ذا اجملالهب املتعلقةوالربات  الأدواتاإ

لكرتونيةالعاملي من خالل  مجع التربعات عىل الصعيد يف جمال والتطويرالتعمل  أأنشطة تنس يق • لهيا عامليا   منصة اإ ، يسهل الوصول اإ

قلميي ودمع حلقات العمل   .تبادل املهاراتب  مهنا املتعلقة والعاملية، ل س امي ةالإ

التربعات  جلامعيما يقدم  والش باكت للرتكزي عىل للتعمل : مسار، وهاماللجنة التوجهيية مسارين للعمل لتحقيق هذه الأهداف أأنشأأتو 

 .عىل الصعيد العاملي الرمقية ابلوسائل التربعات مجلعومسار  ،للقدراتوتمنية من تدريب  داخل احلركة

 التعمل والش باكت

 من س بع مجعيات وطنية مشاراك   21 املؤلف من الفريق العامل قرّ أأ ، 2019يف مايو و ،2018مسار العمل هذا يف أأغسطس  ُأنشئ

طار هذا املسار اليت تندرجاملشاريع ذات الأولوية  واللجنة ادلوليةوالاحتاد ادلويل   :عىل النحو التايل املشاريع يهوهذه . يف اإ

نشاء •  وتبادلها مع التربعاتجب املضامني املتعلقةمنصة عىل الإنرتنت لتخزين  اإ

عىل الصعيد  املامرسني جامعاتو  املهارات مبشاركةوالأحداث املتعلقة  املؤمتر ادلويل ملشاركة همارات مجع التربعات اس تعراض •

قلميي  بشأأهناووضع خطة طويةل الأجل  لهذه الأحداث وتوفري التنس يق وادلمع الالزمني الإ
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اتحة • عىل  يف بناء قوة عامةل قوية مجلع التربعات مهةملسامن أأجل االتربعات داخل احلركة  جامعيلفائدة ين فرص التطوير امله اإ

 مجع التربعاتتعىن مبسائل أأاكديية عاملية نشاء عىل سبيل املثال وضع خطة لإ الصعيد العاملي بوسائل مهنا 

 مجع التربعاتمعلية دلمع  مةالالز  الأدواتتطوير املوارد و  منيةت  •

 .يف جمال مجع التربعات ادلمع املبارش للجمعيات الوطنيةتقدمي  •

طار مرشوع جترييب، منصة التعمل التابعة لالحتاد ادلويل وتس تضيف   وتتيح جلامعيالإنرتنت.  ش بكة عىل املركز الافرتايض جممتعحاليا ، يف اإ

 ا  مس تخدم 223 ويوجد يف الوقت احلايل. مع التربعاتاملتعلقة جب دوات واملواردالأ  عىلس بل احلصول داخل احلركة  نيالتربعات املسجل

لهيا نفذوا املواد املتاحة أأوا  مس تخدم 70أأكرث من  شاهدوقد  ،املنصة هذه عىل مسجال   يف جمال  املامرسنيجامعات س تخدم العديد من وي . اإ

تنس يق  حتسنيمن أأجل  مدالأ  املتاحة لإجياد حل طويلاليارات  الافرتايضوسيس تعرض املركز قنوات أأخرى للتواصل.  مجع التربعات

 وادلمع املقدم لها. هذه اجملموعات

املؤمتر ادلويل ملشاركة املركز الافرتايض لأول مرة اس تضاف ، 2019يف مارس و

جيابيةوتلقى  همارات مجع التربعات املؤمتر وأأمهيته مردودية هذا بشأأن  تعقيبات اإ

ىل العملابلنس بة   221 وشارك يف هذا احلدث. ناملشاركو اليويم اذلي يارسه اإ

خالل هذا و . واللجنة ادلوليةمجعية وطنية والاحتاد ادلويل  42من  جامعا  للتربعات

 ترأأسبتنس يق و  التربعات التابعون للجمعيات الوطنيةجامعو  اضطلع ،ؤمترامل

عات )أأي تكل اليت ركزت عىل مجع الترب جامعات ممارسني يف جمال  اجامتعات لأربع

من ومجع التربعات  ،والأفراد ذوي الأرصدة املالية الضخمة ،التربعات الفردية

ترغب هذه اجملموعات يف احلفاظ عىل و مجع التربعات(. جمال والابتاكر يف  ،لرشاكتا

نشاء املزيد من  املركز الافرتايض، قدم ، 2018ويف عام . املامرسنيجامعات ش باكهتا واإ

قلميية بشأأن الاقتضاء، ادلمع عند  تتعلق جبمعوموارد أأخرى  مناذجيف مجع أأدوات و  رشعو ،تمجع التربعاهمارات مشاركة  حللقات معل اإ

 .لتقامسها عرب املنصة الإلكرتونيةالتربعات 

قلميي املامرسنيوجامعات هارات امل مبشاركة  املتعلقة حلقات العمل ويس تعرض املركز الافرتايض حاليا   من أأجل  عىل الصعيدين العاملي والإ

طار ما يقدمه من تدريب  أأحداث كهذهدمع  وضع هنج يتيح يفامهة ملسا ىل و . وتطويريف اإ اسرتاتيجية  رضورة وضعتشري النتاجئ الأولية اإ

عن فرص التعمل  احلصول عىل وبس بل ابلأحداث املتعلقة بتبادل املهارات شديدالهامتم ال ل نظرا  والتطوير يف جمال التدريب شامةل للحركة 

ىل والإنرتنت.  طريق قلميية حلقات معلأأيضا  عدة  سرتحب، املامرسنيجامعات ابلإضافة اإ التخطيط  يف جمال معادلبتلقي  لتبادل املهارات اإ

 .امنيضواسرتاتيجيات المتويل وتنس يق امل

 الطوات الرئيس ية املقبةل

نشاءداخل احلركةجامعي التربعات  لفائدةوتطوير  تدريبوضع اسرتاتيجية  • تعىن أأاكديية عاملية  ، بوسائل مهنا عىل سبيل املثال اإ

خطة طويةل  وضع ذكل تضمنالثغرات. وسي  ووضع مهناج تعلميي لسدمع التربعات املتعلقة جبهارات امل تقيمي و مجع التربعات مبسائل 

املامرسني اليت يرشف علهيا وجامعات التربعات يف مجيع املناطق مجع احلركة يف جمال  التدريب اليت تنظمهاالأجل دلمع أأنشطة 

الوصول فرص التربعات لضامن اس تفادة أأكرب عدد ممكن من امجلعيات الوطنية من التنس يق والاستامثر الاسرتاتيجي و  جامعو

 ادلمع املناسب عىل مجيع املس توايت.العثور عىل الإنرتنت( و  ش بكة )بلغات خمتلفة وعىل

ومفيدة تكون متاحة  نصة طويةل الأجلنشاء م التربعات والتخطيط لإ  امعييف اختبار املنصات املس تخدمة لالتصال جب الاس مترار •

 جامعي التربعات داخل احلركة.للك 

 عرب املنصة الإلكرتونية. من أأجل تقامسهامع التربعات واملوارد جب واملوارد املتعلقة دواتالأ مجموعة من  توفري •
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 عىل الصعيد العامليالرمقية  ابلوسائل التربعاتمجع 

أأن يتوىل املركز عىل  وافقتو  أأولوية يشلك عىل الصعيد العاملي الرمقية ابلوسائل التربعاتمجع  بأأن 2018يف عام  اللجنة التوجهيية أأقّرت

 :ةالرمقي ابلوسائل التربعات مجلع املكرسالعمل الأهداف التالية ملسار  وحددتنيابة عن احلركة. ابل تنس يق املرشوع  الافرتايض

نشاء  •  هناوحتس  (Ammado) أأمادو"منصة املنصة السابقة " لتحل حملالرمقية  ابلوسائل منصة عاملية مجلع التربعات اإ

 ، والتفاق عىل رشوط الاس تخداماملنصة الإلكرتونيةالرمقية، مبا يف ذكل عرب  ابلوسائل احلركة مجلع التربعات صعيدهنج عىل  وضع •

 الرمقية. ابلوسائل مجع التربعات جمال يف اقدراهتتمنية من أأجل تقدمي ادلمع للجمعيات الوطنية  •

عتعىل منصة مجع التربعات ابلوسائل الرمقية. الطلب وأأجري تقيمي لالحتياجات لتحديد جحم  من املنصة السابقة، و من املعلومات  ومج 

اس تقصاء أأجنز عىل مس توى مراكز التنس يق املعنية جبمع التربعات والتابعة و  ،مقابالت أأجريت مع عرشة خرباء من امجلعيات الوطنية

جابة 49وردت للجمعيات الوطنية )  (. وكشف التقيمي عام ييل:اإ

نشاء منصة مجلع   •  الإنرتنت. عرب املقدمة تربعات موظفي الرشاكت والهباترضورة اإ

ماكانهت احلد الأقىص من سخرم الوطنية ل ت أأن مجعياهتبعن شعورمه اجمليبني عىل الاس تقصاء  يف املائة من 60 أأعرب • ا يف جمال اإ

 الإنرتنت. عرب التربع

اسرتاتيجيات  ل متكلاليت مجلعيات الوطنية دلى ال س امي والرمقية،  ابلوسائل مجع التربعات جمال هناك حاجة كبرية للخربة وادلمع يف •

 مجع التربعات. اليف جم متطورة

 الإنرتنت. عربالتربعات  مجعمجعياهتم الوطنية  ه ليس يف مقدوربأأنمن اجمليبني  يف املائة 22أأفاد  •

جياد بديل لهاممن اس تخدموا املنصة السابقة يف املائة  44 مل يسع   • ىل اإ  .اإ

 الطوات الرئيس ية املقبةل

استنادا  ، من امجلعيات الوطنيةعدد صغري مع  ةأأولي ةجتريبي اتاختبار جراء لإ  2019ُبلول الربع الأخري من عام د ورّ حتديد م   •

ىل  الرمقية. ابلوسائل مع التربعاتجب وضعها الفريق العامل العاملي املعينالاختصاصات اليت  اإ

نشاء املنصة بعد، عرب الإنرتنت تضطلع به من أأنشطة فردية وجامعية مجلع التربعات دمع مكوانت احلركة فامي •  .اإ

 للجمعيات الوطنية اليت تطلهبا. الالزمة يف جمال مجع التربعات ابلوسائل الرمقيةتوفري الربة بغية وضع اسرتاتيجية  •

 

 جمال مجع التربعاتالاستامثر يف : 2الناجت  جمي(

 ع التربعات فامي ييل:مجل ةاخملصصالاستامثر  اديقصناملكرس ل  مسار العملتمتثل أأهداف 

عىل سبيل املثال دمع امجلعيات الوطنية اليت بوسائل مهنا  التربعات مجعيف جمال  امجلعيات الوطنية تمنية قدراتالاستامثر يف  •

املوجودة يف الأسواق  امجلعيات الوطنيةللتو يف مجع التربعات أأو متويل  رشعتتعمل يف الأسواق الناش ئة مجلع التربعات واليت 

جيادالناجضة ملساعدهتا عىل   يراداتلالإ  مصادر جديدة اإ

 احمليل وادلويل عىل الصعيدين مجع التربعات جمال و يفمنحتقيق  •
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ضافيةحتقق  يكن أأنمتويل املبادرات اليت  • يرادات اإ  القامئة مع عالقاتالاحلركة من خالل اإطالق نداءات دولية وتعزيز  لعمل اإ

 .املاحنني اليت تتجاوز احلدود

نشاء موضوع ُبث  جيري حاليا   ،لتحقيق هذه الأهدافو  قد و بعد ذكل.  والعمل عىل تطويرهع التربعات خمصص مجلصندوق استامثر اإ

امنذج التوصيات بشأأن  وهو ما أأاتح صياغة ،حكوميةغري  دولية منظامت عىل صعيد املوجودة صناديق الاستامثر عنث و ُب تُأجري

يكون فعال للجمعيات الوطنية وينبغي أأن الفيد و امل مع ادلالصندوق  هذاأأن ي قدم ويتعني . ع التربعاتمجل صصةصناديق الاستامثر اخملاملمكنة ل 

وجيري الازدواجية.  من أأجل تفادي ،الوطنية الف الاستامثر املشرتك للجمعياتحتمثل  ،القامئة عىل صعيد احلركةصناديق ال مع  متوافقا  

داخل  القامئة الاستامثر اذجمنمن  س تفادةالا بغيةمجع التربعات  القدرات يف جمال اجلهود اليت تبذل من أأجل الاستامثر يف تمنية الآن حتديد

 .يف هذا اجملال احلركة

ثراء مشاريع جتريبية لالستامثر يف امجلعيات الوطنية  تقرر وضع عدة ،ومبوازاة ذكل أأحد هذه  2018عام يف  وقد ُأجنز. منوذج الصندوقلإ

نشاء سوق حملية يف جمالبشأأن  سةدراوهو عبارة عن  – املشاريع التجريبية مساعدة امجلعية ويريم هذا املرشوع اإىل مجع التربعات.  اإ

ىلالوطنية املعنية عىل  يف  العملية هذه تكراريكن  أأنه لحق للمرشوعتقيمي  وأأوحضالطوة التالية يف التخطيط مجلع التربعات.  الانتقال اإ

ضافةبدلان ومناطق أأخرى  .بعض التعديالت ، مع اإ

 الطوات الرئيس ية املقبةل

 يف جمال اتلبناء القدر  تراعي مبدأأ المتثيل اجلغرايفيف مشاريع جتريبية  2019الربعني الثالث والرابع من عام  الاستامثر خالل •

 مجع التربعات.

 مجع التربعات.يف جمال  عىل صعيد احلركة يت نفدتال الاستامثر أأو بناء القدرات شاريعحتديد م  •

املوارد الأولوية وحشد  ووضع منوذج لهذه ال لية اليت يشلك مجع التربعات التربعاتع مجل الأنسبصندوق الاستامثر  أ ليةُبث  •

 .أأولويهتا الوحيدة

 مجع البياانت وحتليلها: 3الناجت  (دال

ماكنية – الثالث اجتلتنفيذ الن ،عليه هممة الإرشاف التقينالاحتاد ادلويل  يتوىل ،هاوحتليل  مجلع البياانت صغري ُأنشئ فريق عامل حتسني اإ

 الفريق العامل عىل ما ييل: هذا عىل صعيد احلركة. ويركز عىل بياانت خبصوص مجع التربعات وحتليلها احلصول

املنتدى ادلويل  جيريهيف تقيمي الأقران اذلي  عدد املشاركنيزايدة ، وذكل بمجع التربعات جمال خط أأساس لأداء احلركة يف وضع •

ىل  19من  للرايدة يف مجع التربعات  بعد ذكل ةمطرد صورةب هذا العددوزايدة  ،الأوىل س نةمجعية يف ال  40مجعية وطنية اإ

ىل أأكرث من  ليصل  2020مجعية وطنية( ُبلول عام  95الش بكة )أأعضاء  من يف املائة 50اإ

بالغ س نواي   املرجعية الارجية اس تخدام البياانت •   عىل نطاق احلركة التربعاتمجع يف جمال  حملرز القابل للمقارنةعن التقدم ا لالإ

 .ا  وعاملي ا  حملي سوق مجع التربعات حصة احلركة يفلزايدة مجع التربعات أأو ادلفاع عن  املتاح ستامثر الاسرتاتيجيالافرص حتديد  •

 - للرايدة يف مجع التربعاتاملنتدى ادلويل  جيريهتقيمي الأقران اذلي  يف يراداتلإ اب املتعلقة بياانتال الأدوات املوحدة الرئيس ية مجلع  متثلوت 

فادة يف الاحتاد ادلويلو  –منظمة دولية غري حكومية  14تس تخدهما عاملية رجعية ممعلية مقارنة  ووه  . قاعدة البياانت ونظام الإ

يف عام مجعية وطنية  19من نتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات امل  اذلي جيريهتقيمي الأقران ارتفع عدد امجلعيات الوطنية املشاركة يف و 

ىل  2017 فريقيا و  نطقةمخس مجعيات وطنية من م  وقدمت ،2018يف عام مجعية وطنية  37اإ فريقيا منطقة اإ الرشق الأوسط وشامل اإ
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 املمتثل يف ضامن اس مترار هذه امجلعيات الوطنية التصدي للتحدييتعني عىل احلركة  ،تقيمي الأقرانالاس تفادة من  وبغيةبياانت لأول مرة. 

قناعيف يف املشاركة و  .يف هذه العمليةابلشرتاك  املزيد مهنا اإ

 ،للبياانت املتعلقة بلك مجعية مجموعة من التحليالت من املركز الافرتايض لأول مرة تلقت مجيع امجلعيات الوطنية املشاركة ،2018يف عام و

قلميي والعامليها ءأأدا اليت بينت  املشاركة الوطنية اتامجلعي معاس تقصاء أأجري يف  يبنيثالثة أأرابع اجمل  وأأفاد. عىل املس توايت الوطين والإ

، وجه التحديد ، عىلاوأأبدو . اتلتأأثري عىل صانعي القرار ل مع التربعات و املتعلقة جبتيجيهتم أأهنم سيس تخدمون حتليل البياانت للتخطيط لسرتا

جراء تقيمي ذايت مجلعياالاجتاهات  من اس تعراض المتكنيف  رغبة  .الأسواق نفسهايف  الأخرى املنظامتو مجلعيات الوطنية اب هتم مقارنةواإ

جامل   فرادى  تمنية قدراتيف  ةاسرتاتيجي صورةلستامثر الوقت أأو املوارد النقدية ب املتاحةماكنيات سيساعد هذا التحليل يف حتديد الإ  ،واإ

اتحة فرص امجلعيات الوطنية ويف  النواجت  تنفيذيف  ا  أأيض سيساهامنفاإن مجع البياانت وحتليلها  وذلكل،عىل نطاق احلركة.  تربعاتمجع ال اإ

قلميي لآس يا ا خصصت لقياداتحتليل البياانت يف ثالثة أأحداث  وقد ع رض. لستامثر يف جمال مجع التربعاتاب املتعلقة حلركة )املؤمتر الإ

حوار القيادات العليا يف اللجنة و  ،يف الاحتاد ادلويلاملالية  الشؤون للجنة التابعة املالية بنيةواللجنة الفرعية للمزيانية وال  ،واحمليط الهادئ

فريقيامؤمتر و  ،املؤمتر ادلويل ملشاركة همارات مجع التربعاتويف ( ادلولية وامجلعيات الوطنية ملشاركة همارات مجع  الرشق الأوسط وشامل اإ

 .التربعات

فادة يف الاحتاد ، عن طريق ، مجع الاحتاد ادلويل2018يف عام و مجعية وطنية بشأأن  154بياانت من  ،ادلويلقاعدة البياانت ونظام الإ

يرادات املتأأتية من مجع  أأن وبنّي  الاصة بتقيمي الأقران.بياانت ال يف مجموعة مقاييس جديدة مشرتكة  وأأضاف هذا الإصدارالتربعات.  الإ

يراداهتاتصنيف  قد أأصبحت ابلفعل قادرة عىل العديد من امجلعيات الوطنية املشاركة يف  نطاق جمال  لتوس يع مثةوأأن  البياانت املتعلقة ابإ

 مع البياانت.جب تعلقنيهذين املرشوعني امل واءمة مب وذكل تقيمي الأقران

 الطوات الرئيس ية املقبةل

ضايف ) قدميوت ،التحليلمس توى املقارنة املرجعية، وحتسني  اتالوطنية يف معلي اتزايدة مشاركة امجلعي • ادلمع التقين بني دمع اإ

 الاسرتاتيجية.لقرارات امه اختاذ دلى اس تفادة املشاركني مهنالضامن كيفية اس تخدام البياانت  بشأأن الأقران، عىل سبيل املثال(

 (، عىل سبيل املثاليراداتالإ  مصادرمؤرشات الأداء الرئيس ية اجلديدة و  رصدمجلع التربعات ) احلركة تعزيز قاعدة معارف •

يرادات املتأأتية من مجع التربعاتطرق مجع البياانت ل التدرجيي تبس يطال و   .فامي يتعلق ابلإ

 اختاذ القرارات الاسرتاتيجية. معليات دلمع هاوحتليل  مع التربعاتجب املتعلقة بياانتال تسجيل  التشديد عىل رضورة •

احلركة  رمزابس تخدام  اليت تنظم امحلالت العاملية عرب جتمعالأموال اليت  وزيعيف ت رتشد احلركةس يتالتحليل ال اإطالق معلية •

 (.2017يف عام  بادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركةمب الفريق املرجعي املعين  وفقا  ملا طلبه)

 الاس تنتاجات والتوصيات (4

حراز تقدم يف تنفيذ النواجت التحدايت  وتتضمن. يف تقدمي ادلمع مجيع مكوانت احلركة اس مترار امليض قدما  يف هذا السبيل ويتطلب ،جيري اإ

 :ما ييل حىت الآن ووهجتالرئيس ية اليت 

الامتس عىل حد سواء و  ددةواملشاريع احمل يف املشاريع العامة ومتنوعة من امجلعيات الوطنية عديدةمجموعة مشاركة مواصةل ضامن  •

ذا مل ت عطم  دا  عىل مس توى املشاركةاذلي قد يشهد ركو  تقيمي الأقران)مثل  دمعها لهذه املشاريع ابلقدر الاكيف مكوانت احلركة اإ

يراداهتا املتأأتية من مجع التربعاتنتظم امل جمع الأولوية لل  (للبياانت املتعلقة ابإ

عدد قدرات مجع التربعات وتمنية  جمال الاستامثر يف عزيزما يكفي من ادلمع ووقت املوظفني لإنشاء أأطر عاملية مفيدة لت صيصخت  •

 امجلعيات الوطنيةكبري من 
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حداث طموحالالتوفيق بني  • ىل اإ املؤمتر )مثل  هاودمع  تنس يق املشاريع القامئة ورضورةموارد احلركة  حشديف  تغيري جذري اإ

يف ظل حمدودية ( املنتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات جيريهاذلي  وتقيمي الأقران ادلويل ملشاركة همارات مجع التربعات

 .املوظفنيمن حيث قدرات ال

دارة املركز موظفي تاكليف تنفيذ املرشوع و  وهو مبلغ يغطي تاكليف ،ليون فرنك سويرسيمب  2020عام يف الافرتايض  وتقدر تاكليف اإ

صندوق  متويل أأومن خالل موظفي املرشوع التابعني هلام  غطيتهواللجنة ادلولية بت اذلي الزتم الاحتاد ادلويل وقت ال تضمني ل  ولكنهاملركز 

ىلاستامثر ) ّدد استنادا  اإ ىل  أأيضا   ركز الافرتايضاملس يحتاج و (. تاراخمل منوذج صندوق  حي  التابعني التربعات جامعي  من معادلاملزيد من اإ

 للمبادرات اخملتلفة. تقدم فنية يف شلك خربة ، يكونللجمعيات الوطنية

 رئيس يةالتوصيات ال 

ىلتدعو اللجنة التوجهيية مجيع مكوانت   :الاضطالع مبا ييل احلركة اإ

 أأشد متساك  ابملبادئو  ا  تنس يقأأفضل املوارد بشلك أأكرث فعالية و  بغية حشدالالزتام ابملبادئ  •

أأن تظل مبادراته مس تدامة عىل لضامن  نووممترسن ون متفانوموظفخيصصه وقت بو  ماليا  " ملركز الافرتايضالنظر يف دمع "ا •

 .بعيدال  املدى

املركز كة يف وامجلعيات الوطنية املشارم  واللجنة ادلوليةادلويل لالحتاد ينبغي  ،الاس مترار يف تنفيذ املبادئ والنواجت بنجاححىت يتس ىن و 

 :الافرتايض الاضطالع مبا ييل

من  ا  املوارد والعمل مع شداملتعلقة ُب  اطموحاهت للك ما من شأأنه أأن حيدث تغيريا  جذراي  عىل مس توىة الأولوي مواصةل منح •

 بعيداملدى ال  عىلالعمل أأولوية أأن يظل لضامن  تس تطيعمبا  امهن هجة سامه لكت يث ُب  ،ركز الافرتايضأأجل تعزيز أأهداف امل

 العمل املذكورة أأعاله من مسارات الرئيس ية للك مسارقبةل الرتكزي عىل تنفيذ الطوات امل  •

والتفاعل  يف املركز الافرتايض تنوعا  من الناحية اجلغرافيةاملزيد من امجلعيات الوطنية اليت تشلك مجموعة أأكرث  سامهةضامن م  •

 املبادرة فعاةل ومفيدة قدر الإماكن حىت تكون هذه ةاستباقي صورةب معه

 للرايدة يف مجع التربعات املنتدى ادلويل جيريهتقيمي الأقران اذلي تشجيع مجيع امجلعيات الوطنية عىل املشاركة يف  •

يف اجلهد املشرتك  احلركة مكوانتاليت يكن أأن تسهم هبا  س بلاملركز الافرتايض، وال  تيحهاي الفرص اليت يكن أأن  الإبالغ عن •

 دلمع مجع التربعات عىل مجيع مس توايت احلركةاملبذول 

 ادلوليني وقادة العمليات املسؤولنياحلركة، مثل أأوساط مزيد من يف املركز الافرتايض الرتوجي ملبادرات  •

 دلى تالحظاجليدة والتحدايت اليت  اترساملام رصدتعممي املبادئ و  مواصةلللمركز الافرتايض  تتيحالس بل اليت اس تكشاف  •

 املبادئ وتطبيقها نفيذت 

بالغ جملس املندوبني يف عام  •  تقرير مرحيل اثن. تقدمي املبادئ من خالل هذه عن تنفيذ 2021اإ

 تنفيذ النواجت. توجيه معليةويف  املركز الافرتايضكة يف مبادرات اللجنة التوجهيية أأن تشكر مجيع مكوانت احلركة املشارم تود و 

 

 


